São Paulo, 16 de março de 2020.

Circular N.º 05/2020
Prezados Srs pais e/ou responsáveis,
O Colégio São Gonçalo tem acompanhado diariamente o desenvolvimento da Pandemia do
COVID -19.
Até o momento, nenhum caso do Coronavírus foi identificado entre nossos alunos ou
profissionais. Estamos tomando, rigorosamente, todas as medidas de higienização no ambiente escolar.
Durante as aulas, nossos professores estão com ampla desenvoltura de orientação para a prevenção do
Coronavírus, com abordagens específicas para todos os seguimentos escolares, da Educação Infantil ao
Ensino Médio.
O Calendário de Eventos previstos para a realização no primeiro semestre de 2020 está
temporariamente suspenso (Piquenique no Parque da Água Branca 21/03, Sábado Cultural 04/04, Dia das
Mães, entre outros), posteriormente, iremos nos comunicar com as famílias, informando sobre os
procedimentos que se fizerem necessários. FIQUEM ATENTOS, as comunicações serão realizadas pelos
portais OFICIAIS de comunicação: - página do Facebook OFICIAL - www.facebook.com/saogoncalosp,
Instagram - https://www.instagram.com/saogoncalosp/ e pelo SITE - www.saogoncalosp.com.br .
Entretanto, após o pronunciamento conjunto do Ministério da Saúde, do Governo do Estado
de São Paulo, das Secretarias da Saúde e Educação, tivemos a comunicação de medidas mais restritivas a
várias atividades em nossa cidade e no estado de São Paulo, incluindo as escolas das redes públicas e
privadas.
O Decreto nº 64.862, de 13/03/2020 afirma explicitamente a suspensão de aulas no âmbito
da Secretaria da Educação, estabelecendo-se, no período de 16 a 20 de março de 2020, a adoção gradual
dessa medida de suspensão.
Em função desta determinação, orientamos a todos:
- de 16 a 20 de março, as aulas serão mantidas normalmente em horário regular, proporcionando às
famílias um tempo de organização para o período de suspensão de aulas; os alunos que faltarem nesses
dias terão faltas abonadas e não serão prejudicados em relação a conteúdos novos e nem às avaliações ( o
calendário de provas previamente agendado está adiado para novas datas a serem divulgadas no retorno
às aulas;
- lembramos que estudantes ou adultos que estiverem com algum sintoma de gripe ou problemas
respiratórios não devem vir à escola;
- a partir do dia 23 de março, todas as atividades escolares serão suspensas para todos os estudantes, por
período a ser definido em consonância com as determinações das autoridades competentes;
- a princípio, não havendo impedimento, as atividades administrativas do Colégio serão mantidas;
- pedimos que as famílias comuniquem imediatamente ao Colégio em caso de confirmação de
contaminação;
- e por fim, o Colégio São Gonçalo, em atenção às famílias e aos estudantes, definirá ao longo desta
semana (16 a 20), como se dará o período de suspensão das atividades, sempre em sintonia com as
determinações oficiais do nosso estado.
Sabemos dos medos e das inseguranças que surgem neste momento histórico. No entanto,
cabe a nós conduzir esse quadro da melhor maneira para que saiamos fortalecidos e com aprendizado de
que temos que cuidar uns dos outros com amorosidade, calma e tranquilidade.
Contamos com o cuidado e respeito das famílias, para que juntos, superemos mais esse
desafio.
Qualquer dúvida, a Direção e Coordenação encontram-se à disposição.
Atenciosamente,
Patrícia M. Silveira
Diretora de Escola
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